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HOTĂRÂRE
Nr.48 din 01.09.2020

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului

situat în sat Adjudeni, comuna Tămășeni, judeţul Neamț și asigurarea condițiilor în vederea
realizării obiectivului de investiții „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni,

județul Neamț”

Consiliul Local al comunei Tămășeni,
Având în vedere:

- art. 1 alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. a), art. 6 și art. 13 din Anexa 3

Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând act de :
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tămăşeni, în calitatea sa de
iniţiator înregistrat sub nr.5291/24.08.2020
- referatul compartimentului de specialitate nr.5292/24.08.2020
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

În temeiul art. 129 , alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit f) şi art. 139, alin.(1) şi alin. (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, sală de
sport, anexa si teren aferent, situat în sat Adjudeni, comuna Tămășeni, judeţul Neamț și aflat în
administrarea Consiliului local al comunei Tămășeni, sală de sport cu suprafaţa construită la sol de
1048, anexă cu suprafaţa construita la sol de 234 mp si teren aferent în suprafață de 5.694 mp din
totalul de 11.687 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 53550, nr. topo. 53550, nr. topo.
53550 – C1 şi nr. topo. 53550 – C2, conform anexei la prezenta, liber de orice sarcini, în vederea
şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. al obiectivului de investiții „Finalizare sală de
sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”

Art.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;



Art.3.Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț
a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil
utilizat etc.);

Art.4.Consiliul Local al comunei Tămășeni, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de
teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

Art.5.Consiliul Local al Comunei Tămășeni se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani;

Art.6. Se împuternicește Primarul Comunei Tămăşeni, domnul Lucaci Ştefan, să semneze
protocolul de predare – primire ce decurge din această hotărâre.

Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului –jud. Neamț,
Primarului com. Tămășeni, Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum si pe site-ul www.comunatamaseni.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

SIMONA ENĂȘOAIE Secretarul general al comunei Tămășeni,
Jr.ALINA-CRISTINA CĂLIMAN




